
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »EUROPEAN OUTDOOR FILM FESTIVAL – EOFT 2021« 

 

1. Splošne določbe 

Nagradno igro organizira Smučarska zveza Slovenije (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra 

poteka na Facebook strani SloSki Snowboard, od 4. 11.2021 do 7. 11. 2021, do 23:59. 

2. Sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ter njihovi ožji družinski člani. 

3. Način sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki v okviru Facebook strani SloSki Snowboard. Na tej strani 

pod objavo, objavljeno dne 4.11.2021, v komentarju zapišejo odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Šteje se, da je uporabnik, ki je komentiral objavo, seznanjen z in se strinja s temi Pravili in pogoji 

sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na www.sloski.si/Deskanje/Dokumenti 

Izmed vseh, ki bodo pravilno opravili nalogo bo Organizator najkasneje v dveh (2) dneh po zaključku 

nagradne igre izžrebal dva (2) nagrajenca. Nagrajenca bosta prejela dve (2) vstopnici za ogled filma 

EOFT 2021 (en nagrajenec za predstavo v Mariboru in drugi za predstavo v Ljubljani). Razglasitev 

nagrajencev se bo izvedla v najkasneje v dveh (2) dneh po zaključku nagradne igre. 

4. Nagradni sklad 

Nagradni sklad obsega štiri (4) vstopnice za kino predstavo EOFT 2021.  

5. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrad 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo njegovo uporabniško ime zapisano v obliki 

komentarja pod objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in 

nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na Facebook strani. 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado. 

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

Nakup izdelkov navedenih v objavah ni pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah. 

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen preko neposrednega sporočila na Facebooku. 

Nagrajenec se bo o načinu in času prevzema nagrade dogovoril z Organizatorjem. 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v 

pisni obliki, preko telefona ali v zasebnem sporočilu na Facebook strani sporočil zahtevane osebne 

podatke in izpolnil druge v teh pravilih navedene zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku 

sedem (7) delovnih dni od prejetega obvestila (za potrebe distribucije nagrade potrebujemo 

naslednje podatke nagrajencev: Ime in priimek, e-mail naslov). 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali 

nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, 

da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v 

kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem 

(7) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega 



nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali 

bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

6. Dohodnina 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna 

zamenjava nagrad. 

Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v 

skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija davka se določi na vrednost nagrade na dan izročitve. V 

primeru, da je vrednost nagrade manjša od 42,00 EUR, se akontacija dohodnine v skladu z Zakonom 

o dohodnini ne obračuna. 

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. 

njegovega starša ali zakonitega zastopnika. 

Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov do organizatorja povezanimi s 

sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade …). 

7. Varstvo osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo 

uporabljal izključno za lastne potrebe. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o 

varstvu podatkov. 

8. Odgovornost in reklamacije 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, v povezavi z 

nagradno igro. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je 

posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika in ne prevzema odgovornosti za morebitno 

začasno nedelovanje Facebook strani SloSki Snowboard. 

Organizator ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in 

internetne povezave sodelujočega, prav tako ne odgovarja za nedelovanje storitve, ki je posledica 

izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi 

lahko začasno motile uporabo storitve. 

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi 

strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka 

prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v 

skladu s presojo organizatorja. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator aktivnost 

tudi odpove. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno 

nastalo škodo. 

9. Reševanje pritožb in končne določbe 

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. Organizator lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo 

na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma 

dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. 

 



10. Seznanjenost s pravili nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri na Facebook strani SloSki Snowboard sodelujoči potrjujejo, da so 

seznanjeni s pravili nagradni igre in jih sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo. 

Nagradna igra ni sponzorirana, vodena ali podprta s strani Facebooka, niti ni kako drugače povezana 

z njim. 

Uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri popolnoma oproščajo Facebook vsakršne odgovornosti. 

Ljubljana, 4. november 2021 

 

 


